
ASA 

Mevleviler'de çelik denilen, kol uzunlu
ğunda, parmak kalınlığında bir sopa kul
lanılırdı. Ayrıca çileye giren Mevlevf der
vişleri çilehanede başlarını yaslamak için 
mütteka veya muin adlı bir değnek bu
lundururlardı. Anadolu'daki bazı Şif grup
ların ise kızılbaşlığa giriş merasimlerin
de ve dini toplantılarında tank adını ver
dikleri ve yeşil kılıf içinde korudukları 
asaları vardır (Benekay, s. 120). İslam
Türk edebiyatında Hz. Musa'nın asası 

mOcizelere sebep olması, diğer asalar 
da uzunluğu, dayanak olması ve denge 
sağlaması gibi yönleriyle edebi unsur 
olarak kullanılmıştır. 

Dayanak olarak kullanılan bazı asala
rın üzerine hikemf sözler, cirit sporun
da kullanılan sapaların üzerine ise yiğit
lik ifade eden manzumeler yazıldığı da 
olmuştur. 
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AS ABE 

(~1) 

İslam hukukunda miras bırakana 
doğrudan veya erkek vasıtasıyla 
bağlı bulunan mirasçılar için 

kullanılan fıkıh terimi. 

Asabe asıbın çoğuludur. Kelimenin kö
künde "sarmak, kuşatmak" manası var
dır; kavgada veya savunma sırasında 

yakın akraba kişinin etrafını sardığı , onu 
korumaya çalıştığı için bunlara asabe 
denilmiştir. Kelime çoğul olmakla birlik
te fıkıhta tek kişi için de kullanılır. 

Asa be İslam· dan önce, "baba tarafın
dan gelen erkek akraba ve erkek çocuk
lar" anlamında kullanılmıştır. Kur'an-ı 

Kerim' de asa be sınıfına giren mirasçı
lara ait hükümler vardır; ancak bu mi
rasçıları ifade etmek üzere asabe keli
mesi kullanılmamış, baba, çocuk, kar
deş gibi ifadelerle asabeye temas edil
miştir. Hz. Peygamber zamanından iti
baren ise diyet ve miras alan muayyen 
yakınlar için kullanılmıştır (bk. Buhar!, 
"Fera'iz", 15: Müslim, "Fera'iz", 15: Da
rimi, "Fera'iz", 28). 

Fıkıh ve feraiz kitaplarında asabe, "tek 
başına bulunduğu zaman mirasın tama
mını, belli Ilisseli mirasçılarla beraber 
bulunduğu zaman onlardan arta kalanı 
alan mirasçı" şeklinde tarif edilmiştir. 
Asabe olma vasfı verasetin en kuwetli 
sebebi olarak telakki edilmiştir; çünkü 
bu vasfı taşıyan mirasçı tek başına kal
dığı zaman bütün mirası alabilmekte
dir. Halbuki derece itibariyle başta bulu
nan ashabü'l-fen'liz* mirasçıları bu va
sıflarıyla mirasın tamamını alamamak
tadır. Asabenin mirasçı olması nassın 

(bk. en-Nisa 4/ ll, 176) işaret ve delaleti 
yanında icma ile de sabittir. 

İslam hukukçuları asabeyi, ölü ile olan 
ilgisinin mahiyet ve nevine göre kısırn
lara ayırmışlardır. 

A) Nesebiyye. Miras bırakana erkek va
sıtasıyla ve kan (nesep) bağı ile bağlı bu
lunan asabedir. Oğul ve oğlun oğlu gi
bi kendileri de erkek olanlara binefsihi, 
oğul yanında bulunan kız gibi, erkek kar
deşi sayesinde asabe olanlara bigayrihi, 
ölünün kızının yanında bulunan öz kız 

kardeşi gibi, belli şartlarda asabe olan
lara maa'l-gayr asabe denir. Asabe ile 
ilgili ayetlerin birincisi (en-Nisa 4/ ll), 
önce ölünün erkek ve kız çocuklarının 

ikili birli varis olacaklarını ifade etmek, 

sonra ana ve babasının belli paylarını bil
dirmek suretiyle nesebi asabe olan ço
cukların kalan mirası ikili birli alacakla
rına, bu arada kızın da oğul ile beraber 
bulunduğunda bigayrihf asabe olacağı

na işaret etmektedir. İkinci ayet (en-Ni
sa 4/ 176) ise erkek ve kız kardeşlerin 

asabelik vasıflarına delalet etmektedir. 
"Payları sahiplerine verin. geri kalan ise 
en yakın erkek varise aittir" (Buhar!, "Fe
ra 'iz", 5; Müslim, "Fera'iz", 2) mealinde
ki hadis de asabelik yoluyla varis olma 
hükmünün sünnetteki kaynağını teşkil 
etmektedir. Ölünün kızı yanında öz ve
ya baba bir kız kardeşinin asabe olma
sı, hadisiere ve sahabe uygulamasına 

dayanmaktadır (bk. Buhar!, "Fera'iz", 12: 
Şevkani, VI, 59 vd.) Nesep yoluyla asabe 
olan bu Oç grubun her biri kendi ara
sında da kısırnlara ayrılır. 

1. Binefsihi Asabe Olanlar. Bunlar mi
ras bırakanla akrabalık münasebeti (ci

hetü'l-karabe) bakımından dörde ayrılır. 

a) Oğulluk ilişkisi ile bağlı olanlar: Oğul
lar, oğulların oğulları ... b) Babalık iliş

kisi ile bağlı olanlar: Baba. onun baba
sı, onun babası ... c) Kardeşlik ilişkisi ile 
bağlı olanlar: Erkek kardeşler. bunların 
erkek çocukları , çocukların erkek çocuk
ları ... d) Amcalık ilişkisi ile bağlı olanlar: 
Amcalar. bunların erkek çocukları. .. Bi
nefsihf asabe olan bu dört çeşit akraba 
yukarıdaki sıraya göre varis olurlar. Me
sela oğul varken baba -asabelik vasfı 
ile - varis olamaz. Aynı sırada olanlar bir 
araya gelirse yakınlık derecesine bakı
lır; mesela oğul varken torun varis ola
maz. Aynı derecede olanlar bir arada 
bulunursa akrabalık bağının kuweti göz 
önüne alınır; öz olanlar bir yönden üvey 
olanlardan önce varis olurlar. 

2. Bigayrihi Asabe Olanlar. Bunlar ya
kınlık derecesi ve kuweti bakımından 
eşit olan "birlikte erkek ve kadın" asa
bedir ve dört grupta toplanırlar. a) Ölü
nün oğlu ile beraber bulunan kızları. b) 
Oğlun oğlu veya bunun oğlu ... ile beraber 
bulunan oğul kızları. Bu grupta kız taru
nun varis olabilmesi başka türlü müm
kün olmuyorsa, kendisinden daha aşağı 
derecede bulunan erkek torun ile de 
asabe olabilir. Mesela oğlun kızı, oğlun 

oğlunun oğlu ile varis olur. c) Öz erkek 
kardeş ile beraber bulunan öz kız kar
deşler. d) Baba bir erkek kardeş ile bir
likte bulunan baba bir kız kardeşler. 

3. Maa'l-gayr Asabe Olanlar. Bunlar da 
iki grupta toplanmaktadır. a) Kızlar ve
ya oğul kızları ile beraber bulunan öz 



kız kardeşler. b) Yine kızlar veya oğul 
kızları ile beraber bulunan baba bir kız 
kardeşler. Mesela miras bırakanın iki 
kızı . bir de öz kız kardeşi bulunduğun

da, kızlar ashabü'l-feraizden olarak mi
rasın üçte ikisini eşit şekilde paylaşırlar; 
geriye kalan üçte bir hisse de maa'l
gayr asabe sıfatıyla öz kız kardeşin olur. 

B) Sebebiyye. Bu kısma giren asabe, 
miras bırakan şahsa (ölüye) kan bağı ve 
nesep ile değil , azat olma sebebiyle bağ
lı bulunmaktadır. Bu durumda köleyi 
azat eden erkek veya kadın (mevla*), 
eski kölesinin nesebf asabe veya asha
bü'l-feraiz nevinden varisierinin bulun
maması halinde ona. sebebf asabelik ile 
varis olmaktadır. 
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ASABİYET 
(~1) 

Aynı soydan gelenlerin veya 
bir başka sebeple aralarında 

. yakınlık bulunanların muhaliflere karşı 
birlikte hareket etmelerini sağlayan 

L 
dayanışma duygusu. 

Cahiliye döneminde. aralarında baba 
tarafından kan bağı bulunan akrabanın 
oluşturduğu topluluğa "asabe", bu top
luluğun bütün fertlerini birbirine bağla
yan ve herhangi bir dış tehlikeye karşı 
koymak veya saldırıda bulunmak söz 
konusu olduğunda bütün topluluk üye
lerinin harekete geçmesini sağlayan bir
lik ve dayanışma ruhuna da "asabiyet" 
denilmekteydi. Asabiyet, esas itibariyle 
soy (ne se b) birliğinden kaynaklandığın

dan. aynı soydan olanlar arasında orga
nik yakınlık (kurbü 'l-luhme .....ııı..,....}) art
tıkça asabiyet de güçlenir, buna karşılık 
bu yakınlık aileden başlayarak aşirete, 
kabileye doğru yayıldıkça asabiyet de 
zayıflardı. Bu gerçek asabiyet yanında 
bir de hükmf veya itibari asabiyet var
dır ki bu kan bağına dayanınayıp her
hangi bir akid, antlaşma, kefalet vb. uy
gulamalarla kurulan asabiyettir. Bunlar
dan gerçek asabiyet. modern sosyoloji
nin temel kavramlarından olan ve ırk 

birliğini aşarak vatan. tarih, kültür, ge-

lenek ve görenek gibi müştereklere da
yanan milliyet fikrinden çok, yalnızca ırk 
birliğinden kaynaklanan kavmiyete ben
zemekte. ancak bugün anlaşıldığı ma
nqdaki ırkçılığa göre daha dar çerçe
veli ve kabilevi bir karakter arzetmek
tedir. 

Düzenli bir siyasf birlikten ve hukuki 
yapıdan mahrum olan Cahiliye dönemin
de. bir kabilenin veya lsabileden bir kişi
nin başka kabile tarafından -hangi se
beple olursa olsun- tecavüze uğraması
nı önleyen veya herhangi bir tecavüzün 
vukuu halinde, bunun doğurduğu mad
df ve manevf zararın telafisini sağlama
ya sevkeden en önemli ve tesirli amil 
asabiyet kanunu idi. Saldırıya maruz ka
lan tarafın kendi kabilesini yardıma ça
ğırması (istigase) halinde bütün kabile
nin galeyana gelerek (hamiyye) bu çağrı 
uyarınca hareket etmesi asabiyet kanu
nunun kaçınılmaz bir gereği idi ki Cahi
liye döneminde ardı arası kesilmeyen 
kabileler arası savaşların temelinde bu 
kanun vardı. 

Asabiyetin siyasf ve hukukf alanlardaki 
otorite boşluğunu doldurmak. mal, can 
ve ırz güvenliğini sağlamak gibi olumlu 
yönleri yanında aile, aşiret veya kabile
nin. yahut benzer bir topluluğun hak ve 
menfaatler ine tecavüz etmek. onlara 
karşı şiddete başvurarak üstünlük sağ
lamak gibi olumsuz ve zararlı yönleri de 
vardı. Böyle bir asabiyet anlayışı , Cün
deb b. Anber b. Temim'e isnat edilen 
(Meydan!, ll. 334) bir şiirde, " İster zalim 
ister mazlum olsun kardeşine yardım 

et" şeklinde ifade edilmiş, zamanla Arap 
atasözleri arasına giren bu ifade, yazı 

sız bir kanun olarak telakki edilmişti. 

Şair Asla' b. Abdullah'ın, "Kardeşim bir 
topluluğa karşı haksızlık yapınca ben 
ona yardım etmeyeceksem haksızlığa 

uğrayınca da yardım etmem" anlamına 
gelen beyti (Ebü'I -Mehasin eş-ŞeybT, 1, 
325), başka bir şairin, "Senin gerçek kar
deşin seninle birlikte hareket eder ; sen 
zalim olursan o da seninle birlikte za
lim olur" manasındaki beyti (Ebü'l -Hilal 
el-Askeri, I, 58-59). Cahiliye dönemindeki 
asabiyet anlayışının tipik ifadeleridir. 

Kur'an-ı Kerfm'de "asabiyye" kelimesi 
geçmemekle birlikte ona yakın bir an
lam ifade eden "hamiyye· kelimesi mev
cuttur (b k ei-Feth 48/ 26) Her ne şekil
de olursa olsun bu zihniyetin temelini 
teşkil eden soy üstünlüğü . kabilecilik ve 
kavmiyet davalarının tümüyle reddedil
diği (bk et-Tekasür 102 / 1-81 , samimi 

ASABiYET 

dindarlık ve ahlaki hassasiyet demek 
olan takvii dışında bir üstünlük sebebi 
görülmediği. gruplar arasında baş gös
terebilecek çekişmeleri -asabiyet gay
retiyle daha da arttırmak yerine- önce
likle. adalet ve hakkaniyete dayanan uz
laşma yoluna gitme ve her durumda 
haksız tarafın karşısında olma veeibesi
nin getirildiği açıkça görülmektedir (bk 
ei-Hucurat 49/ 9-1 3) Al-i imran süresinin 
103. ayetinde müslümanlara hep birlik
te Allah ' ın dinine (hab lül lah) sarılmaları 
emredildikten sonra. Allah · ın -Cahiliye 
asabiyetinden kaynaklanan- düşmanlık

ları nasıl kardeşliğe dönüştürdüğü ve 
böylece onları bir ateş çukuruna düş
mekten nasıl kurtardığ ı hatırlatı lır. Baş

ka bir ayette ise ibk ei-Maide 5/ 21 kö
tülük ve düşmanlık istikametinde da
yanışma yasaklanarak "iyilik ve takvii 
üzerinde yardımlaşınız " emriyle daya
nışmaya ahlaki bir muhteva kazandırıl
mıştır. 

Hadislerde hem asabiyetin tarifi ve
rilmiş, hem de asabiyet davasının is
lam'ın ruhuna aykırı olduğu açıkça or
taya konulmuştur. Buna göre asabiyet. 
bir kimsenin haksız olmasına rağmen 

kendi kavmine yardımcı olmasıdır 1 Ebu 
Davüd, "Edeb", 11 2) Cübeyr b. Mut'im'
in rivayet ettiği ve Buhari'nin Sahih 'i dı
şındaki belli başlı hadis mecmualarında 
bazı varyantlarıyla yer alan aşağıdaki 

hadis. hem asabiyetin Cahiliye dönemin
deki muhtevasını göstermesi, hem de 
Peygamber'in asabiyet temayOllerinin 
müslümanlar arasında yeniden baş gös
termesinden duyduğu kaygıyı hatı ra ge
tirmesi bakımından son derece önemli
dir: "Müslüman cemaatten ayrılan ve 
itaat yolunu terketmiş olarak ölen kim
senin ölümü Cahiliye ölümüdür. Ümme
time karşı harekete geçerek müminin 
imanına saygı duymaksızın ve sözleşme
li bulunduğu kimseye karşı olan ahdine 
vefa göstermeksizin suçlusuyla suçsu
zuyla bütün ümmetimi vurmaya ka l kı

şan kimse benim ümmetimden değil
dir. Asabiyet duygusuyla öfkelenen. asa
biyet uğruna savaşırken yahut asabiyet 
davası güderken körü körüne açılmış bir 
bayrak altında ölen kimsenin ölümü Ca
hiliye ölümüdür" (Müslim. "İm&re", 57 ; 
NesaT, "Talırirn" , 28 ; ibn Mace. "Fiten", 7; 
Müsned, ll, 306, 488) . Hz. Peygamber' in 
müslümanlar arasında asabiyetin yeni
den ortaya çıkmasından duyduğu kay
gıyı gösteren ve bu tehlikenin işareti 

gibi görünen bazı olayları yansıtan daha 
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